
      

ACHTERGROND CONFERENTIE 
Naar een leeftijdsvriendelijke en zorgzame Provincie Noord-Holland 

Vergrijzing in Noord-Holland 
 
In 2040 zal een kwart van alle inwoners van Noord-Holland 65 jaar of ouder zijn. In Noord-Holland 
Noord is dat in 2025 al het geval. In alle regio’s neemt tot 2040 het aantal 65+ers met meer dan 50% 
toe, en in veel regio’s verdubbelt het aantal huishoudens boven de 75 jaar. In 2040 zal 8% van de 
inwoners van Noord-Holland 80 jaar of ouder zijn.  
 
De tijd dat senioren aan de rand van de stad werden gehuisvest in bejaardentehuizen ligt ver achter 
ons. Visionaire gemeenten en organisaties streven naar leeftijdsvriendelijke wijken, waarin er een 
goede mix is van senioren, jonge gezinnen en jongeren. Met aandacht voor o.a. sociale participatie 
en inclusie, zorg, vervoer, maatschappelijke ondersteuning, werk, en burgerparticipatie. Dit vraagt 
om een integrale langetermijnvisie. 
 
Taak voor de provincie? 
 
Langer zelfstandig thuis blijven wonen is voor de toekomst het devies. Daarom zijn de provincies 
Overijssel en Drenthe een bewustwordingscampagne gestart: Lang zult u wonen. De provincie 
Brabant ambieert dat in 2020 alle Brabantse gemeenten een dementievriendelijke gemeente zijn. De 
Sociale Agenda Limburg 2025 richt zich op het verkleinen van sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen, gezondheidsverbetering en het vergroten van arbeidsparticipatie. Met de 
Monitor wonen en zorg geeft de provincie Gelderland gemeenten, woningcorporaties en 
zorgaanbieders actuele informatie over de ontwikkelingen rond ouderen met een zorgvraag, 
beschermd wonen, mensen met een psychiatrisch probleem en mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke handicap. Er zijn meer provincies die een actieve rol vervullen in het sociaal domein. 
 
In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 komen woorden als vergrijzing, ouderen, of senioren niet 
voor. Het woord kwetsbaar wordt alleen gebruikt in relatie tot locatie en objecten. Iedereen heeft de 
mond vol van een inclusieve samenleving, maar op het terrein van wonen is daar niets van te 
merken. Van alle Nederlandse provincies heeft de Provincie Noord-Holland het minst aantal 
ouderenwoningen beschikbaar voor haar inwoners. Statenfracties 50PLUS, SP en Ouderenpartij 
Noord-Holland hopen dat een volgende coalitie het tot haar taak zal rekenen om een mooie 
samenleving te creëren voor al haar inwoners. Aangezien niet alle Noord-Hollandse gemeenten 
beschikken over de visie, financiële ruimte, en/of expertise om tot effectief en betaalbaar beleid te 
komen zien wij hier een taak voor de provincie weggelegd. Dat zou kunnen zijn: 

 De provincie kan kennisdeling stimuleren zodat gemeenten en organisaties niet opnieuw het 
wiel hoeven uit te vinden 

 De provincie kan inwoners helpen in hun zoektocht naar informatie 

 De provincie kan samenwerking stimuleren tussen disciplines en organisaties 

 De provincie kan voorbeeldprojecten initiëren 

 De provincie kan witte vlekken in kaart brengen 

 En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat er nog n.a.v. de conferentie op tafel komt. Wij 
horen graag uw suggesties. 

http://www.50plusnoordholland.nl/index.php

